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. از حيث فضايي، ساختار ژئوپليتيكي مبين توزيع قدرت در فضاي جغرافيايي است
اي، بين اجزاء و عناصر  ايي چه در مقياس كروي و چه در مقياس منطقهي فضاي جغرافيعبارت به

قلمرو جغرافيايي تسلط، كنترل و نفوذ براي هريك از بازيگران  صورت بهساختار توزيع شده و 
عد روابط قدرت عد فضائي با بدر واقع در ساختارهاي ژئوپليتيكي، ِبُِ. آيد مي اصلي قدرت در

  .يابند مي انطباق پيوند خورده و بر يكديگر
 ساختارهاي ژئوپليتيكي اساساً از پايداري برخوردار نيستند بلكه اين ساختارها ديناميك 
ساختارهاي ژئوپليتيكي هم از بعد روابط و هم از بعد فضايي در حال تغيير و . باشند مي

  .باشند كه تاريخ جهان مبيين اين واقعيت است مي جابجايي
، فرآيند جديدي براي شود مييكي موجود دچار تزلزل و فروپاشي زماني كه ساختار ژئوپليت

فاصله بين سقوط ساختار موجود و استقرار . شود ميو استقرار ساختار بعدي شروع گيري  شكل
در دورة گذار ). 143: همان(دهدقطعي ساختار جديد را دوره گذار ژئوپليتيكي تشكيل مي

ا ضعف مديريت و كنترل منسجم بر فرآيندهاي نظمي، ناامني، فقدان و ي بي: ژئوپليتيكي
يا جهاني، تجاوز نظامي، ائتالفهاي ناپايدار، رقابت شديد قدرتهاي مدعي گسترش اي  منطقه

ي، الملل بينحوزه نفوذ، ظهور و رشد بازيگران جديد، عدم توازن قدرت، تروريسم ملي و 
  .يابد مي گسترش اي، ملي، قومي و نظاير آن توسعه و گرايي محلي، منطقه هويت

روابط قدرت،  لحاظ بهساختار ژئوپليتيكي جهان  ،)1990تا1945(در دوره جنگ سرد
فضايي نيز سطح كرة زمين بين دو قطب يا دو اردوگاه  لحاظ بهدوقطبي يا دو بخشي بود و 

هر يك  1و شوروي تحت عنوان ابرقدرت آمريكادر ساختار مزبور، دو قدرت . تقسيم شده بود
اهها و  قطبهاي مزبور را رهبري نموده و قلمرو جغرافيايي مربوطه را در اشكال از اردوگ

  .نمودند مي مختلف حاكميت، سلطه، و نفوذ مديريت
م، جهان وارد 1990دو قدرتي دوره جنگ سرد در سال / با فروپاشي ساختار دو بخشي

ورة گذار كه من از آن دورة گذار ژئوپليتيكي شد كه در حدود دو دهه ادامه يافت و هنوز اين د
اين دوره گذار نسبتاً طوالني باعث ). 50: همان(ام ادامه دارد تعبير نموده »ت ژئوپليتيكييسيال«به 

                                                           
1 .Super Power 
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  .اكنون نيز شاهد آن هستيم بروز مسائل زيادي براي جهان و بشريت  شده است كه هم
 نظر بهه است در پس اين دوره كه اشكال مختلفي از سطوح و روابط قدرت را تجربه نمود 
 است كه به آرامي در حال توسعهگيري  شكلساختار ژئوپليتيكي جديدي در حال . رسد مي
 ي به شرح زيرهاي ساختار ژئوپليتيكي جديد در حال ظهور جهان داراي ويژگي .باشد مي
  :باشد مي

اين ساختار دو بخشي است ولي بر خالف دورة جنگ سرد يك قدرت در موقعيت رهبري 
ز ساختار قرار ندارد بلكه يك باشگاه رهبري مركب از قدرتهاي درجه يك و درجه هر بخش ا

هرچند در هر كدام از بخشها، ابرقدرتهاي سنتي دوره . دو در موقعيت رهبري آنها قرار دارند
 .را بر عهده دارنداي  و روسيه نقش عمده آمريكاجنگ سرد يعني 

بلكه . ساختار ايدئولوژيكي نيست برخالف دورة جنگ سرد ماهيت روابط بخشهاي اين
مشترك و منافع ملي و جمعي باشگاه رهبري  هاي ساخت بندي جديد قدرت بر پايه انگيزه

 .پذيرد مي انجام

دوبخشي بسط يافته است بدين معني كه داراي ابعاد،  صورت بهساختار در حال ظهور، 
 .مكمل يكديگرندتوأمان است و ابعاد مزبور  صورت بهسياسي، امنيتي و اقتصادي 

از نظر جغرافيائي، هسته اصلي ساختار در حال ظهور بر بخش شمالي نيمكره شمالي كره 
 .غربي است -تطبيق داشته و جهت جغرافيايي آن شرقي) شمال -شمال(زمين 

از بعد فضايي جهان به واحدهاي متمايز و متناوب، با هويت و كاركردهاي متفاوت تقسيم 
پيرامون برخوردار بوده، و مركز آن در  -اي مزبور از ساختار مركزهريك از بخشه. شود مي

واحدهاي . بخش شمالي و پيرامون آن در بخش جنوبي و يا نيمكره جنوبي كرة زمين قرار دارد
 .باشند مي امنيتي و يا اقتصادي برخوردار -يك در ميان از هويت و كاركرد سياسي طور بهمزبور 

پيرامون آن در قالب نظامهاي  -حدهاي اصلي و مركزهريك از بخشهاي ساختار و وا
و تمام نظامها و  اند كوچك و يا بزرگ متشكل شدهاي  ي منطقهالملل بينو سازمانهاي اي  منطقه

سيستماتيك با يكديگر پيوند  صورت بهآن ) يا محدود و گسترده(سيستمهاي فرعي و اصلي 
 .آورند مي وجود هال ظهور است را بخورده و يك كليت كه همان ساختار ژئوپليتيكي در ح

نوعي باز ساخت، ساختار دوقطبي دورة جنگ  هكليت ساختار مزبور دو بخشي است و ب
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 .باشد ولي با هويت، كاركرد، انگيزه، ساختار رهبري و ساختار فضايي متفاوت مي سرد

ومه اجزاي حلقوي ساختار در قالب يك منظ بازيگران و دولتهاي هر يك از واحدها و يا
ديدگاهها و مواضع تا حدي مشترك، خود را در حال  ،نسبتا متشكل و برخوردار از منافع

و اجزاي  ها  ي منظومهعبارت به. بينند مي و اجزاي بخش  رقيب ساختار ها  رقابت با ساير منظومه
ديگر يكحلقوي هر يك از دو بخش ساختار كه از هويت و كاركرد يكسان برخوردارند با 

نمايند و سعي بر توسعه حوزه نفوذ خود در قلمروهاي رقيب از سويي و انجام  مي رقابت
مثال منظومه و حلقه ناتو با منظومه  طور به. اقدامات بازدارنده در برابر رقبا از سوي ديگر دارند

نفتا با اتحاديه اروپا و هر دو مجموعه با شرق  هاي كند و منظومه و حلقه شانگهاي رقابت مي
تاكتيكي با  صورت بههر چند در شرايطي كه مصالح آنها ايجاب نمايد . كنند مي آسيا رقابت

عنوان قلمرو  هد بتوان ميخاص  طور بهمنظومه اقيانوس آرام نيز . كنند ميهمديگر همكاري نيز 
  .همكاري و رقابت بين دو بخش ساختار ژئوپليتيكي جهان كاركردي دوگانه داشته باشد

  

  )21اوايل قرن (ساختار ژئوپليتيكي دو بخشي در حال ظهور جهان  دورنماي: 2مدل شماره 

   1388 نيا، حافظ: مدل از    
است و احتمال گيري  شكلدر ساختار ژئوپليتيكي در حال ظهور جهان كه به آرامي در حال 

يعني غرب و شرق، شامل  ،وقوع آن نيز وجود دارد، جهان ابتدا به دو بخش يا  قلمرو كلي
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كه رهبري هريك از دو قلمرو مزبور توسط  شود ميرل، سلطه و نفوذ تقسيم فضاهاي كنت
  آن تر قدرتهاي ضعيفباشگاهي از قدرتهاي درجه يك و درجه دو جهان و با مشاركت 

قدرتهاي هر باشگاه داراي همجواري جغرافيايي و مواضع مشترك بوده و . پذيرد مي صورت
  .پندارند مي هاي باشگاه ديگرخود را در برابر و در حال رقابت با قدرت

ساختار مزبور داراي شش منظومه يا واحد فضايي حلقوي بوده كه به ترتيب از غرب به 
  :شرق عبارتند از

 ي شمالي تشكيلآمريكابخش مركزي اين حلقه را منطقه نفتا و  :آمريكامنظومه يا حلقه  -1
ي مركزي آمريكاوني آن دهد كه از ماهيت و هويت اقتصادي برخوردار است و بخش پيرام مي

رغم تعارضات سياسي با بخش شمالي، از  ي مركزي و جنوبي عليآمريكا. باشد مي و جنوبي
ي مركزي به سمت آمريكادليل همجواري جغرافيايي،  به. رفتارهاي دوگانه برخوردار است

نوبي ي جآمريكاولي . ي شمالي و نفتا گرايش داشته و احتماالً در آن ادغام خواهد شدآمريكا
ي آمريكادليل فاصله جغرافياي و هويت التيني از لحاظ سياسي در حال حاضر در برابر  به

باشد و احتماالً  مي ي شمالي برخوردارآمريكاناچار از كنش فضايي با ه شمالي قرار دارد، اما ب
 .در آينده نيز روابط، آنها تلطيف خواهد شد

امنيتي برخوردار است و  –ركرد سياسياين حلقه از هويت و كا :منظومه يا حلقه ناتو -2
و دوسوي اقيانوس  ها  سنتي عامل يكپارچگي و اتحاد اجزا و عناصر غرب در پسكرانه طور به

حلقه ناتو قلمرو فضايي خود را توسعه داده و بر . باشد مي )آمريكااروپا و (اطلس شمالي 
ربي ولي همسو با خود غ اساس ضرورتهاي امنيتي، سياسي و دفاعي سعي بر جذب عناصر غير

بخش پيراموني اين حلقه اقيانوس اطلس جنوبي است كه در حال ...). تركيه و قفقاز و (دارد
ي دو سوي اين اقيانوس در نيمكرة جنوبي، عبارت به. باشد مي حاضر فاقد ساختار و كاركرد

 .باشد مياي  و تشكيالت منطقه ها  ي جنوبي و آفريقا فاقد ساختارآمريكاشامل 

دهد كه  مي بخش مركزي اين حلقه را اتحاديه اروپا تشكيل :نظومه يا حلقه اتحاديه اروپام -3
. دارد مي از هويت و كاركرد اقتصادي و سياسي برخوردار است و به سوي يكپارچگي گام بر

آفريقا داراي . دهد مي بخش پيراموني آن را حوزه ژئوپليتيكي مديترانه و قاره آفريقا تشكيل
ولي . متشكل ولي كم قدرت در جهان است، اما مديترانه فاقد آن استاي  قهسازمان منط
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اي، در چارچوب گفتمان سازمان  رغم وجود تفاوتها و تعارضات و مناقشات درون منطقه علي
 چون فرانسه، اسپانيا، تركيه،اي  و بازيگران منطقه كند ميمديترانه، به آرامي حركت اي  منطقه

مديترانه و آفريقا به ترتيب به سمت  هاي حوزه. نمايند مي ر اين راستا تالشد... يونان، ايتاليا و
 .بخش مركزي حلقه گرايش دارند

اين حلقه از ماهيت و كاركرد سياسي و امنيتي برخوردار بوده و  :منظومه يا حلقه شانگهاي -4
ئوپليتيكي داراي هويتي اوراسيايي است و از انرژي بااليي براي رقابت با بخش غربي ساختار ژ

بخش پيراموني اين حلقه را دو منطقه يعني آسياي . باشد مي در حال ظهور جهان برخوردار
دليل  هغرب آسيا ب جنوب ويژهبخش پيراموني ب. دهد مي جنوب غربي و آسياي جنوبي تشكيل

 طبيعي، داراي گرايش به سمت بخش مركزي اين حلقه طور بهي آسيائي يهويت جغرافيا
دليل موقعيت و ظرفيتهاي ژئوپليتيكي بويژه  هين حال منطقه آسياي جنوب غربي بدر ع. باشد مي

بويژه حلقه و منظومه غربي خود يعني اروپا و  ها  انرژيهاي فسيلي، در حوزه كشش ساير منظومه
دليل چالشهاي ژئوپليتيكي و رقابت دو  هي ديگر بياز سو. نيز منطقه جنوب آسيا نيز قرار دارد

 آمريكاگر يعني  طرفين آن يعني اتحاديه اروپا و شانگهاي و نيز منظومه مداخلهمنظومه رقيب 
قادر به يكپارچگي و انسجام نخواهد بود و به تداوم گسستگي و تجزيه و يا گرايش اعضاي آن 

از . گر و نيز پايداري بحران در آن خواهد انجاميد پيراموني و يا مداخله هاي به سمت منظومه
جنوب غرب آسيا در جهان، اين منطقه ناگزير است از اي  منطقه مؤثرسعه نقش رو براي تو اين

مزبور خودداري نموده و در نقطه  هاي توسعه تنش و يا غلطيدن كامل به سمت يكي از منظومه
مقابل تالش كند روابط حسنه و متوازن، همراه با همكاري و تعامل سازنده را در پرتو 

پيراموني و نيز منطقه جنوب آسيا و حتي  هاي نتقادي با منظومهگفتگوهاي توجيه كننده و يا ا
از نظر  :ست كها در رابطه با منطقه جنوب آسيا نكته قابل ذكر اين. گر انجام دهد منظومه مداخله

ي بين دو منظومه شانگهاي و نژاد زرد قرار گرفته و از يموقعيت ژئوپليتيكي اين منطقه از سو
كسب هويت مستقل و ايفاي نقش در ساختار ژئوپليتيك در حال ي ديگر خود در تكاپوي يسو

و نيز فقدان پتانسيلهاي اي  دليل چالشهاي ژئوپليتيكي درون منطقه هولي ب. باشد مي ظهور جهان
كه همچون  كند ميآفريني در قالب يك منظومه مستقل، مصلحت آن ايجاب  الزم براي نقش

ه و متوازن و نيز همكاري و تعامل سازنده با غرب آسيا تالش كند روابط حسن منطقه جنوب
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 .غرب آسيا را توسعه دهد گر و نيز منطقه جنوب شانگهاي و نژاد زرد و مداخله هاي منظومه

اين حلقه بر بخش شرقي و جنوب شرقي آسيا انطباق دارد و  :منظومه يا حلقه نژاد زرد -5
رد عمده اين حلقه در حال حاضر ماهيت و كارك. دگير ميقلمرو جغرافيايي نژاد زرد را در بر 

اقتصادي است و بازيگران اقتصادي بزرگ جهان نظير چين، ژاپن، كره جنوبي و منطقه آسه آن 
 اين حلقه در تكاپوي يكپارچگي بوده و در صدد تشكيل جامعه شرق آسيا. شود ميرا شامل 

دهد كه منطقه  مي بخش پيراموني اين حلقه را اقيانوسيه و آسياي جنوبي تشكيل. باشد مي
اين حلقه در صورت كامل شدن ميتواند از قدرت فوق . اقيانوسيه به آن تمايل بيشتري دارد

و حضور چين بعنوان قدرت اقتصادي،  مؤثردر جهان برخوردار شود و با نقش اي  العاده
نظامي،فني، علمي و تكنولوژيك رو به رشد  و نيز ژاپن و اعضاي آسه آن در آن تغيير ماهيت 

اده و به يك منظومه بسيار قدرتمند سياسي، نظامي، اقتصادي، علمي و تكنولوژيك تبديل د
ئي، اروپائي و اوراسيائي را به چالش بكشد، بلكه پس آمريكا هاي شود كه نه تنها ساير منظومه

از پنج قرن  باعث تغيير مركز ثقل جغرافيائي قدرت در جهان شده وآنرا به شرق آسيا منتقل 
 .نمايد

اين حلقه بزرگترين حلقه و بزرگترين سازه ژئوپليتيكي آب  :نظومه يا حلقه اقيانوس آرامم -6
اَپك با عضويت كشورهاي دو اي  در اين حلقه سازمان منطقه. دهد مي پايه جهان را تشكيل

هويت و . وجود آمده است هاقيانوسيه ب و آمريكاسوي اقيانوس آرام و مركب از سه قاره آسيا، 
) اَپك(اقتصادي است و بخش مركزي و پيراموني آن از يكپارچگي سازمانيكاركرد آن 

اين حلقه سطح تالقي دو بخش اصلي ساختار ژئوپليتيكي در حال ظهور . باشد مي برخوردار
ي عناصر اصلي و بازيگران عمده هر دو بخش ساختار، در آن عبارت به. دهد مي جهان را تشكيل

يعني روسيه و چين از بخش شرقي . دهند مي را تشكيل عضويت دارند و كشورهاي ساحلي آن
تنها بازيگران . و كانادا از بخش غربي ساختار در آن حضور دارند آمريكاساختار، با 

بدين ترتيب حلقه اقيانوس كبير و . نشين اقيانوسهاي اطلس و هند در آن حاضر نيستند ساحل
قلمرو  صورت بهي عبارت به. بت بازي كنداز حيث همكاري يا رقااي  د نقش دوگانهتوان مياَپك 

همگرايي و واگرايي براي اجزاء، عناصر و بازيگران اصلي هر دو بخش ساختار ژئوپليتيكي 
  .جهان عمل نمايد
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منطقه نژاد زرد و حاشيه شرقي  شانگهاي و هاي و حلقه ها  سخن آخر اينكه، منظومه
 هاي قي ساختار ژئوپليتيكي و حلقهدر قلمرو كنترل و نفوذ بخش شر) اَپك(اقيانوس كبير 

و حاشيه غربي اقيانوس آرام در قلمرو كنترل و نفوذ بخش  )نفتا(آمريكااتحاديه اروپا، ناتو، 
عالوه بر اين، ترتيب فضايي . ندگير ميقرار  كنند ميغربي ساختار مزبور كه با يكديگر رقابت 

ور با هويت و كاركرد متفاوت مزب هاي بدين معني كه حلقه. مزبور تناوبي است هاي حلقه
  .اند يك در ميان در كنار يكديگر قرار گرفته طور بهامنيتي  –اقتصادي و يا سياسي
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